ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
06 червня 2018 року

№ 197

Про затвердження плану заходів
щодо підготовки та святкування
Дня молоді в Гребінківській ОТГ

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», згідно з Указом Президента України «Про День молоді» від 22
червня 1994 року N 323/94, з метою сприяння творчому саморозвитку,
самореалізації та підтримки молоді Гребінківської ОТГ, відродження і
збереження народних традицій та культурної спадщини, виконавчий комітет
Гребінківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити план заходів щодо підготовки та святкування Дня молоді
24 червня 2018 року в Гребінківській ОТГ (додаток 1).
2. Дати дозвіл відділу культури і туризму міської ради на проведення
святкових заходів до Дня молоді 24 червня 2018 року в парку
Гребінківського міського будинку культури у м. Гребінка. Погодити
час проведення заходів:
- з 19.00 до 24.00 години - молодіжна дискотека.
3. Відповідальність за організацію заходів та забезпечення громадського
порядку, дотримання Правил пожежної безпеки, техніки безпеки,
покласти на відділ культури і туризму міської ради (Ільчук О.В.).
4. Рекомендувати заявнику (Ільчук О.В.) погодити місце і час проведення
святкових заходів з Гребінківським ВП ГУНП в Полтавській області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Волошина В.А.
та начальника відділу культури і туризму Ільчука О.В.
Міський голова

В.І. Колісніченко

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Гребінківської
міської ради
від 06.06.2018 року №197
ПЛАН
заходів щодо підготовки та проведення святкових заходів
з нагоди святкування Міжнародного дня молоді 24.06.2018 року
№
п/п

Найменування заходу

Дата проведення

Виконавці

1.

«Гребінчина світлиця
запрошує…» Зустріч з
молодими медиками та
освітянами

15.06.2018 р.
22.06.2018 р.
14:00

2.

Майстер-клас з
латиноамериканських танців
Творчий захід «Бібліодрайв для
молодих, активних, креативних»

24.06.2018 р.
19:00
24.06.2018 р.
19:30

4.

Майстер-клас «Малюнок на
вітражі»

24.06.2018 р.
19:30

5.

Святкова дискотека

24.06.2018 р.
з 19:00 до 24:00

Міський
народний
краєзнавчий
музей міської
ради
Міський будинок
культури
Міська публічна
бібліотека міської
ради
Міська публічна
бібліотека міської
ради
Парк міського
будинку культури

3.

Начальник відділу культури
і туризму Гребінківської міської ради

О. Ільчук

